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Betreft: Internetconsultatie Wijzigingswet Financiële markten 2019

Geachte heer Hoekstra,
Het bestuur van SRA stelt het zeer op prijs input te kunnen leveren op de Internetconsultatie
Wijzigingswet Financiële Markten 2019. Als grootste vertegenwoordiger van
accountantsorganisaties werkzaam in het mkb-(niet-OOB)segment, plaatsen we graag de
volgende kanttekeningen.
In artikel 22, eerste lid, van de huidige Wwft is de geheimhouding van alle gegevens en
inlichtingen, die op basis van de Wwft zijn verkregen, geregeld.
Het nu voorgestelde artikel 22 a regelt een uitzondering hierop, die behelst dat het BFT de
bevoegdheid krijgt hiervoor bedoelde informatie te verstrekken aan de AFM, als dit dienstig
is in het kader van de AFM-taken, in het kader van de Wta.
In de Memorie van Toelichting (MvT) bij het nieuwe artikel 22 a worden (op bladzijde 3) een
tweetal voorbeelden genoemd, waarbij gesteld wordt dat informatieverstrekking dienstig zou
zijn. In beide voorbeelden gaat het om de vraag of een accountantsorganisatie een vereiste
Wwft-melding heeft gedaan.
Wij zijn het ermee eens, dat BFT bij door haar geconstateerde overtredingen van de
meldingsplicht door een accountantsorganisatie, voorzover deze relevant is in het kader van
het Wta-toezicht, de mogelijkheid moet krijgen informatie over deze overtreding te
verstrekken aan de AFM, ten behoeve van het Wta-toezicht.
Echter, bij voorbeeld 1 in de MvT wordt gesuggereerd, dat de AFM een gericht verzoek om
informatie kan doen aan het BFT ten aanzien van een bepaalde accountantsorganisatie.
Hierbij zijn naar onze mening een tweetal aspecten aan de orde, die niet in de MvT worden
besproken, namelijk:
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1. De voorgestelde tekst van artikel 22 a – en de verhouding daarvan met de algemene
geheimhoudingsbepaling van artikel 22, eerste lid, lijkt te impliceren, dat sprake is
van een initiatief van BFT om informatie te verstrekken. Reageren op een verzoek
van AFM lijkt hiermee strijdig.
2. Een verzoek van AFM betekent, dat AFM gericht bij BFT moet vragen om informatie
inzake een bepaalde accountantsorganisatie. De vraag kan worden gesteld of een
dergelijk verzoek past binnen de voor AFM geldende geheimhoudingsbepalingen van
artikel 63 a Wta.
Wij dringen er op aan, bovenstaande aspecten nader te overwegen.
Uitgangspunt bij de wetsaanpassing moet ons inziens zijn, dat het initiatief voor
informatieverstrekking op basis van artikel 22 a ligt bij BFT. Een en ander zou in de verdere
wetsbehandeling moeten worden verduidelijkt.

Hoogachtend,
namens het SRA-bestuur
Paul C.J. Dinkgreve RA
voorzitter
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